Bestyrelsesberetning ved generalforsamling 20. februar 2019
I 2018 måtte vi desværre sige et sidste farvel til 3 medlemmer.
Jens Chr. Eriksen, Søren Peter Jespersen og Per Andersen gik fra borde i 2018.
Jeg vil bede generalforsamlingen om at rejse sig op og mindes jens, Søren og Per med 1 minuts
stilhed.
Æret være deres minder. TAK.
Siden sidste generalforsamling d. 21. februar 2018 har der været afholdt 11 bestyrelsesmøder,
derudover har bestyrelsen deltaget i møde med Morsø Kommune vedr. havn og forskellige
aktiviteter relateret til havn mv., samt deltaget, afholdt møde med samarbejdspartnere, DS, FLID
Turistforeningen.
Udvikling i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold.
Medlemstallet er 212 pr. 31. december 2018. En nedgang på i alt 9 medlemmer. Af de 212
medlemmer er der 131 A medlemmer (En nedgang på 12) og 81 B medlemmer (Et puls på 3).
I 2018 havde vi besøg af 2585 gæstesejlere og 984 autocampere. I alt 3569 overnatninger. Det giver
stigning på 183 gæstesejlere og autocampere i forhold til 2017. For autocampere, en stigning på 324
i forhold til 2017. For gæstesejlere en nedgang på i alt 141 i forhold til 2017. Årsagen til nedgangen
i gæstesejler skyldes formentlig nok det fanatiske sommer vejr vi har haft i 2018. Mange sejlere har
formentlig sejlet længere væk i det gode vejr, og jeg har også konstateret at mange har benyttet de
gode ankerpladser vi har i fjorden.
Oliesalget har i 2018 været på 26.673 L mod 23.512 L i 2017. En stigning på 3161 L.
Der har i 2018 været udlejet 24 bådpladser, og der er solgt 11 bådpladsbeviser til en værdi af
260.937, -kr. Der er udbetalt i alt 19 bådpladsbeviser til en værdi af 466.034,-kr.
Der er købt 22 stk. brugsretter til bådstativer, og udlejet 38 stk. bådstativer i 2018.
Samtlige brugsretter til bådhuse er i brug.
Der er noget der tyder på, at udviklingen med nye bådejere er ved at vende. Man bliver jo godt
sejlende for 150.00-200.000,-kr eller mindre. Der ses også en tildens til at de nye bådejere er lidt op
i årene + 45.
Hændelser i år 2018.
I 2018 har medlemmer leveret mange frivillige arbejdstimer, kørsel med bådstativer og bådvogne,
vedligeholdelsesopgaver af havn og bygninger mv. samt som ”havnefoged”, hvilket reducerede
foreningens omkostninger væsentligt i positiv retning. Havde vi ikke den skare af medlemmer der
bakker op og yder en frivillig indsat var vores økonomiske situation nok en lidt anden. Der skal lyde
en stor tak fra bestyrelsen for det.
Vi har fået legetårnet renoveret, og flydebroen på bro C er udskiftet med en betonbro. Bad og toilet
i servicebygningen er renoveret i 2018, bl.a. med nye fuger.
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Der er i vinterhalvåret blevet afholdt kurser i søsikkerhed, førstehjælp om bord på lystbåde og
tidevandssejlads i samarbejde med Foreningen til Langtursejladsens Fremme (FTLF). Foreningen
kører også i vinterhalvåret et hold i duelighedsbevis for lystsejlere. Derudover har der været
foredrag om lystsejladsemner. Alle kurser og foredrag tilbydes/er åben for medlemmer af
naboforeninger og søsportsrelaterede klubber og foreninger. Hen over året er der afholdt flere
sociale arrangementer for medlemmerne. Onsdags kapsejladserne blev som tidligere år afviklet i
samarbejde med Glyngøre Sejlklub.
”Vild med Vand” kampagne under Dansk Sejlunion (DS), og Foreningen af Lystbådehavne i
Danmark (FLID), blev i samarbejde med Morsø Roklub, og Morsø Dykkerklub mfl. afviklet d.16.
juni 2018. En stor tak til Roklubben, og Dykkerklubben, samt alle medlemmer der hjalp til. Også en
stor tak til Wing Karup, Redningseskadrille 772, og Marinehjemmeværnet for deres deltagelse.
Foreningen har traditionen tro i samarbejde med Malte Haaning Plastic A/S, Morsø Garden og
Morsø Turistforening også i 2018 bidraget til arrangementet ” Solen spilles ned” i juli måned. Dette
arrangement roser vore gæstesejlere, og øvrige turister. En stor tak for et godt samarbejde til Malte
Haaning Plastic A/S, Morsø Garden og Morsø Turistforening, samt de medlemmer der hjalp til.
Vores onsdagskapsejladser blev også i 2018 afviklet i samarbejde med Glyngøre Sejlklub. Tak til
kapsejladsudvalget for jeres indsats, og tak til Glyngøre Sejlklub for det gode samarbejde.
I september 2018 deltog foreningen og medlemmer i Maritim Ø-træf for autocampere i samarbejde
med Morsø Turistforening. Arrangementet blev afviklet i forbindelse med Limfjorden Rundt for gl.
træskibe, hvor foreningen stiller kajplads og liggeplads til rådighed for deltagende både, samt
klubhuset og servicebygning til rådighed for mandskab i de deltagende både. Bestyrelsen hjalp til
sammen med dele af kommunalbestyrelsen med servering i ved sejlermiddagen for deltager i
Limfjorden rundt, og deltagere i Maritim Ø-træf.
Bestyrelsen har i 2018 iværksat tiltag til mere synliggørelse af udvalg og arbejdsgruppers opgaver,
for dels at understøtte de demokratiske værdier i foreningen, og for at bestyrelsen kan trække på
udvalgenes og arbejdsgruppernes faglige kompetencer mv. Der blev afholdt et møde med de
forskellige udvalgsmedlemmer og arbejdsgrupper er vi har. Det blev besluttet, at hver udvalg lavede
en opgavebeskrivelse mv. De fleste udvalg har lavet nævnte. Planen er, at vi efterfølgende vil
gennemgå disse i bestyrelsen sammen med udvalgene, så vi får en struktureret opgavebeskrivelse
for hver udvalg.
Derudover har bestyrelserne indledt undersøgelser af muligheder for renovering af klubhuset med
inddragelse af en arkitekt. Vi har i den forbindelse afholdt et ”Workshop” for medlemmerne. Det
var et meget givtigt workshop, og det bliver nu bestyrelsens opgave at arbejde videre på de input vi
fik.
Som nævnte ved sidste års beretning havde kommune stillet os i udsigt, at stien foran klubhuset vil
blive renoveret, der er dog ikke sket noget endnu. Vi må forsøge, at få kommune til udføre dette i
år. Det er ikke rimelige forhold for vores handicapsejler der benytter kørestole ned til flydebroen
som for forholdene pt.er.
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Morsø kommune rettede i september måned henvendelse om brug af vinderpladsen til opstilling af
salgstelte/vogne i forbindelse med et planlagt arrangement først i april måned kaldt ” østers
finalen”. Vi var i bestyrelsen åben for, at samarbejde om dette. Vi vurderede, at det også giver
mulighed for at også at lave sejlerelaterede og maritime arrangementer herunder markedsføre vores
havn. For eksempel foredrag, åben vinter plads, hvor publikum kan høre om båd vedligeholdelse
mv. sejler stump marked mv. Fra bestyrelsen deltog Kirsten, Søren og Dirk i et par møder vedr.
arrangementet. Der blev naturligvis gjort opmærksom på, at der vil være en del både på pladsen.
Det blev aftalt at der som udgangspunkt ikke skal flyttes både. Evt. med undtagelse af et par stykker
foran Søren Olsens bådhus, hvis det skal bruges. Arrangementet tænkes at foregå rundt om
Færgehavnen. Det er muligt autocamperpladsen midlertidigt skal flyttes. Arrangementet er planlagt
til weekenden 5-7 april 2019.
Morsø Kommune har informeret os om, at husbådeprojektet midlertidig er sat i bero, da investorer
har trukket sig.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at renovere øst molen ved indsejlingen i 2019. Endvidere har
kommunalbestyrelsen besluttet, at overtage projektet vedr. ”Søsportscenteret”, og at denne skal
placeres ude på øen. Dette vil kræve en ændring af lokalplanen.
På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning vedr. ”Søsportscenteret” blev bestyrelsen indkaldt
til et møde sammen med de øvrige foreninger d. 6. februar 2019 af tovholderen. På mødet blev vi
orienterede om kommunalbestyrelsens beslutning, og at der af kommunen var udarbejdet et
kommissorium for projektet. Endvidere, at alle kerneinteressenter vil blive tilbudt at indgår i en
brugergruppe.
Bestyrelsen se Kommunalbestyrelsens beslutning som en rigtig og god positiv beslutning, og vi vil
naturligvis bidrage til at projektet kaldt ”Limfjordsparken” får god vind. Vi vil naturligvis deltage
og gøre Morsø Sejlklub & Marinas interesser gældende på de område der kan få indflydelse i
foreningens virke. Især vedr. ændringer af lokalplanen, skal vi være skarpe. Det er særdeles vigtig,
hvis vores havn skal være attraktivt for bådejere, gæstesejere og autocampere, og vi ikke blive
begrænset pladsmæssigt m.h.t til udviklingen af havnefaciliteter mv.
Morsø Sejlklub & Marina er en ikke uvæsentlig aktiv og medspiller for byens handelsliv og
turistliv. Som nævnt har vi ca. 3500 gæstebåde og autocampere som man lidt forsigtig kan anslå til
10.000-12.000 personer. Efter de nyste undersøgelse ligger, hver gæst 800,-kr. pr dag. Derudover
medvirker Morsø Sejlklub & Marina som en stor trækplaster for de øvrige turister der kommer til
øen. Vi har derfor en forventning om, at vi bliver lyttet til, og får indflydelse på udviklingen af
havneområdet ved Holmen.
Vi driver en virksomhed og forening på demokratiske vilkår til gavn for sejlsport, bådejere og fritid
til søs, samt til gavn for byens turistliv. Vi bestræber os i bestyrelsen til at samarbejde med alle,
under hensyn og respekt for, hver enkelt samarbejdspartners værdier og holdninger. Det er en del
af godt sømandskab.
Det er vigtigt, at beslutninger hviler på et oplyst grundlag, og har rod i medlemmernes tav og hviler
på en demokratisk beslutning. Derfor har vi åbenhed i bestyrelsesbeslutninger vedr. klubdrift,
regnskab og referater fra generalforsamlinger mv.
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På bestyrelsens vegne vil jeg sige tak for jeres (medlemmerne) tillid og tak til de mange medlemmer
der ligger timer i at drive vores forening og virksomhed.
Jeg vil afslutte bestyrelsens beretning med en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et
utroligt godt og konstruktiv samarbejde i 2018. Tak til Morsøkommunes embedsmænd for
samarbejdet i 2018, og tak til DS og FLID for deres hjælpsomhed når vi har spørgsmål mv.

På bestyrelsens vegne
Lars Østergaard
Formand
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